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GEÜNIFORMEERDE DIENSTVERLENING 
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie.  

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan drie praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan de slag 
 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P9 Kijk goed  2 uur  

P10 Wanted Poster 2 uur  

P11 Opsporing verzocht 8 uur  

Theorie   

Observeren en waarnemen 30 min  

Signaleren 30 min  

Ontwerpen 30 min  

Script 30 min  

Storyboard 30 min  

Draaiboek 30 min  

Opnames - camera 30 min  

Opnames - geluid 30 min  

Opnames - licht 90 min  
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SIGNALEMENTEN 

SIGNALEREN 

 

Een signalement maken Met signaleren merk je iets of iemand op, je kunt van een persoon 

of verdachte situatie een signalement maken. Met een signalement 

beschrijf je een persoon of bijvoorbeeld een voertuig. 

 

Bij het maken van een signalement let je op de kenmerken die 

hierna beschreven staan 

 

 

 

 
Primaire kenmerken 
 

 

1. Primaire kenmerken 

Dit zijn kenmerken die vast staan of niet snel veranderen. Dus de 

lengte van iemand, het postuur (is iemand dik of dun), kleur ogen, de 

grootte van de neus, zichtbare moedervlekken enz. Hieronder staat 

een rijtje dat je kunt aanhouden voor het opnoemen van primaire 

kenmerken: 

• geslacht 

• postuur 

• uiterlijke en genetische kenmerken (nationale of etnische 

afstamming, huidskleur) 

• lengte 

• leeftijd 

 

 
Secundaire kenmerken 
 

 

2. Secundaire kenmerken  

Dit zijn kenmerken veranderlijk zijn en per dag kunnen verschillen. 

Bijvoorbeeld de kleding, schoenen, kapsel, baard of snor. 

 

Denk aan een paspop in de etalage van een modewinkel. 

Begin boven bij het hoofd en zak dan naar beneden, alsof je ogen 

een scanner zijn. 

 

Onderdeel Kenmerken 

Op het hoofd Petten, hoeden, hoofdoeken 

Aan het hoofd Bril, baard, snor, oorbellen 

Boven de taille T-shirt, trui, jas, bloot (opschriften, plaatjes, 

patronen, stofsoort, kleuren) 

Taillle Riem of geen riem 

Onder de taille Broek, rok (kleur, stofsoort) 

Voeten Sokken en soort schoenen (kleur, soort) 

 

3. Bijzondere (opvallende) kenmerken 

Zijn er echt opvallende zaken aan de persoon te zien of heeft de 

persoon bij zich. Denk aan: 

• tatoeages en littekens; 

• hoe iemand praat of beweegt; 

• opvallend gedrag; 

• wat had de persoon bij zich en in welke hand of op de rug 

(rugzak). 
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ONTWERPEN 

 

Een digitaal ontwerp maken Ontwerpen betekent dat je iets maakt vanuit je eigen idee. 

Natuurlijk mag je wel kijken naar ontwerpen die anderen hebben 

gemaakt. Dat is inspiratie opdoen. Je mag niet iets namaken en dan 

zeggen dat het jouw ontwerp is. Dat is copyrightschending of 

auteursrechtschending. 

 

Een ontwerp maak je vaak digitaal, maar kun je ook gewoon op 

papier maken. In een ontwerp voeg je afbeeldingen, tekst en 

vormgeving samen tot een beeld. Een beeld pakt sneller de aandacht 

dan alleen een stuk tekst. Met je ontwerp wil je een boodschap 

overbrengen. Jouw ontwerp heeft een bepaald doel.  

 

Voorbeelden van digitale ontwerpen zijn: 

• posters 

• flyers 

• brochures en magazines 

• nieuwsbrieven 

 

De doelen die je met een ontwerp wilt bereiken kunnen zijn: 

• commercieel 

• informerend 

• ter vermaak 

 
Bekijk de introfilm over soorten media! 

 

 

 
Verschillende ontwerpen 
 

 

 
Een poster voor de doelgroep: kopers van 

lesboeken 
 

 

Hoe je een ontwerp maakt hangt af van het doel. Het is ook 

belangrijk om rekening te houden met de doelgroep. Welk publiek 

wil je aanspreken? 

 

Een doelgroep is een groep mensen die iets gemeenschappelijk 

hebben. Voorbeelden: 

• Leeftijd: een speen is voor kleine kinderen en baby's. 

• Hobby's: modelbouwschepen en onderdelen daarvoor zijn 

alleen interessant voor mensen die graag scheepjes bouwen. 

• Werk: een stethoscoop (waarmee een dokter naar je hart en 

longen luistert) is niet interessant voor een boekhouder. 

• Gezondheid: maagtabletten zijn alleen interessant voor mensen 

met maagklachten. 

 

Zo zijn er talloze doelgroepen te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://link.dp-totaal.nl/pm4-soorten-media/
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Brochure 

 

 
Genaaid en gelijmd boekblok 

 

 

 
Schoonsnijden 

 

 
Marges 

 

 
RGB / CMYK 

Brochures 

Een brochure is een breed begrip. Het is een bundeling pagina's in 

een omslag. Een brochure kan ook een magazine of een boekje zijn.  

 

Er zijn verschillende manieren waarop je een boek kan binden. De 

pagina's kunnen gelijmd worden, geniet of aan elkaar genaaid. 

Houdt in principe altijd aan dat je het aantal pagina's van een 

brochure door het getal vier moet kunnen delen. Bijvoorbeeld 8,32 

of 96 pagina's. Dat is omdat er vier pagina's tegelijk worden geprint: 

twee pagina's per vel en dubbelzijdig.  

 

Boekjes die aan elkaar genaaid worden moet je door acht kunnen 

delen. Dit komt omdat er eerst kleine groepjes pagina's aan elkaar 

worden genaaid die vervolgens weer allemaal aan elkaar genaaid 

worden per groepje. Een groepje pagina's heet een katern. 

 

 

 

 

Schoonsnijden 

Een print wordt vaak iets groter geprint dan het eigenlijke formaat. 

Dit is zodat er nog een kleine correctie mogelijk is door de randen 

iets af te snijden. Als de print nog een beetje afgesneden moet 

worden noem je dat aflopend. De print loopt als het ware van het te 

printen formaat af. Bij posters is dit voor de netheid, en het correct 

printen. Bij boeken is dit omdat er na het printen en binden nog een 

stukje wordt afgesneden zodat er geen pagina's uitsteken. Om aan 

te geven waar er gesneden moet worden, worden er snijtekens 

gebruikt.  

 

 

 

Marges 

Naast snijtekens zijn er ook grenzen binnen het te printen ontwerp. 

Er is meestal een veiligheidsmarge zodat de tekst of een ander 

beeldelement er niet per ongeluk afvalt met het snijden, maar een 

marge die je instelt of aanhoudt voor de verdeling op je blad.  

 

De ondermarge is meestal groter dan de bovenmarge. In een boek is 

de binnenmarge groter dan de buitenmarge. Bij het openslaan van 

een boek of brochure verlies je namelijk een stukje ruimte waar de 

pagina's samen komen. Zeker bij dikkere boeken moet je anders de 

rug bijna dubbelvouwen om het begin van de pagina te kunnen 

lezen. 

 

Kleurmodus  

Er zijn verschillende soorten kleuren. RGB en CMYK zijn handig om te 

kennen. RGB gebruik je voor beeldschermen en CMYK voor printen.   

 

Ontwerpen voor het web 

Bij het maken van een website moet je erop letten dat de 

afbeeldingen niet te groot zijn. Hierdoor kan het erg lang duren voor 

een webpagina laadt en jij, of de klant, de hele pagina ziet. 
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Vraag 

 12  Wat is het verschil tussen een lettertype en een font? 

 

 

 

 

Compositie Een ander woord voor compositie is vlakverdeling. De compositie is 

de manier waarop alle beeldelementen over het vlak zijn verdeeld.  

 

Een beeldelement is iets dat in het beeld is. Hieronder vallen: 

• lijnen 

• vlakken 

• punten 

• kleuren  

• contrasten 

• objecten 

 

Er zijn een aantal standaard composities. De namen van deze 

composities vertellen al hoe de compositie is. 

 

Voorbeelden van composities vind je hierna. 

 

 

 
Composities 
 

 

Naam compositie Uitleg 

Centrale compositie Alle beeldelementen zijn naar 

het midden gericht, het 

centrale deel. 

Symmetrische compositie Het beeld kun je horizontaal of 

verticaal spiegelen en ziet er 

hetzelfde uit. Vaak is dit 

gecombineerd met een 

centrale compositie. Let op: dit 

kan snel saai zijn, maar ook 

rust geven. 

Driehoekcompositie De beeldelementen zijn zo 

opgebouwd dat er een 

driehoek te herkennen is. 

Hierdoor wordt je blik door het 

beeld geleid. 

Asymmetrische compositie Een beeld dat niet gelijk is als 

je het horizontaal of verticaal 

spiegelt. 

All-over compositie De compositie is gelijkwaardig 

verdeeld over het beeld. 

Diagonale compositie De beeldelementen vormen 

een diagonale lijn door het 

beeld. 
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Doelgroep 
 

Doelgroep 

Een doelgroep is een groep personen die op basis van één of 

meerdere gezamenlijke kenmerken bij dezelfde groep horen.  

 

Flyer 

Reclamedrukwerk dat aan één of twee zijden bedrukt is. Het is 

mogelijk dat een flyer één of twee keer gevouwen is. Het is een 

korte introductie op een product of dienst. 

 

 
Wat is de rol van kleur? 
 

 

Kleuren 

Welk effect wil jij bereiken met je digitale ontwerp? Kies je voor 

complementaire kleuren die elkaar versterken of zachte 

pasteltinten? 

 

Kleurmodus 

De manier waarop kleuren zijn samengesteld. RGB gebruik je voor 

digitaal werk (voor een beeldscherm) CMYK gebruik je voor 

drukwerk. 

 

Lay-out 

Opmaak 

 

Nieuwsbrief 

Veel nieuwsbrieven worden digitaal verspreid per e-mail. Een 

nieuwsbrief moet duidelijk en helder zijn met een goede huisstijl 

waaraan je meteen herkent van welk bedrijf of stichting hij is. Een 

nieuwsbrief zorgt voor betrokkenheid bij de klant of 

geïnteresseerde. 

 

Persona 

Een omschrijving van een klant binnen jouw doelgroep. Je houdt 

deze omschrijving in gedachten bij het ontwerpen. 

 

Pixels 

Digitale 'blokjes' waaruit een beeld is opgebouwd. 

 

Poster 

Met een poster geef je op een aantrekkelijke manier informatie; je 

wilt iets duidelijk maken. Een poster is een (reclame)boodschap met 

plaatjes en tekst. Een poster moet vanaf een aantal meter makkelijk 

te lezen zijn. 

 

 
Papierformaten 
 

 

Posterformaat 

De grootte van je poster is belangrijk. Je houdt rekening met de 

leesbaarheid van een poster. Welke printmogelijkheden zijn er en 

waarvoor moet het gebruikt worden? Pas hier je formaat op aan.  

 

Het heeft voor een stappenplan weinig zin om een poster ter grootte 

van een bushokje te printen. De kop van je poster moet leesbaar zijn 

op een afstand van minimaal vier meter en de tekst van je poster 

moet leesbaar zijn op een afstand van minimaal een meter. 

 

 

 


